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ESTE EBOOK É
CERTO PRA MIM?
Um dos nossos principais
objetivos aqui na Rock
Content é ensinar. Para
que consigamos alcançar
este ideal, produzimos
posts, ebooks, whitepapers,
webinars, infográficos e
uma infinidade de materiais
que são feitos apenas
para você. Apesar disso,
alguns conceitos são mais
introdutórios enquanto
outros são avançados.
Agora você confere qual é
o grau de conhecimento
necessário para usufruir ao
máximo deste conteúdo.

BÁSICO

INTERMEDIÁRIO

AVANÇADO

Se você está começando a
trabalhar com marketing de
conteudo, marketing digital
ou inbound marketing este
conteúdo é exatamente
o que você precisa. Aqui
abordaremos alguns
assuntos de maneira bem
introdutória e da forma mais
didática possível. Estes são
os principais conteúdos para
quem deseja começar a
aprender algo novo!

Nestes materiais o
conteúdo é voltado para as
pessoas que já estão mais
familiarizadas com alguns
dos conceitos de marketing
digital. Este tipo de
conteúdo costuma ser um
pouco mais aprofundado e
aqui costumamos apresentar
algumas soluções para
problemas um pouco mais
complexos.

Estes são os materiais mais
complexos produzidos pela
Rock Content. Para usufruir
ao máximo os conteúdos
avançados que produzimos,
é essencial que você
esteja em dia com o que
acontece no mundo digital.
Nossos materiais avançados
são para profissionais
com experiência na área
que estão em busca de
conhecimentos avançados.
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INTRODUÇÃO
Para fazer o download desse ebook, você visitou uma página
e preencheu um formulário, não foi? Portanto, você já está
familiarizado com o conceito de landing page!
Além de facilitar o download de materiais gratuitos, como
esse que você está lendo, landing pages possuem diversos
usos dentro de uma estratégia de marketing digital. Seu
principal objetivo, ao contrário de outras páginas em sites, é
concentrar o foco de atenção em apenas uma ação - seja ela
download de um ebook, inscrição para um evento, etc.
O processo de criação, otimização e mensuração de landing
pages já se tornou ciência. Fazer uma landing page requer
habilidades diferentes do que uma página principal de um
site, por exemplo.
Landing pages que não são cuidadosamente articuladas
com objetivos estratégicos em mente podem acabar
sendo um desperdício de tempo e recursos. Por isso,
confira na íntegra esse manual completo para criação e
otimização de conversão!
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O QUE É UMA
LANDING PAGE?
Uma landing page, também conhecida como
página de captura, é uma página que possui um
único objetivo de conversão.
A maioria das páginas de um site, como a página
principal ou homepage, possuem elementos
como menus, links para outras páginas e
conteúdos diversos. A landing page, ao contrário,
é focada em apenas uma oferta.
Portanto, em uma landing page você não verá
menus para navegar para outras partes do site
ou links que o levarão a outras páginas. Todos os
elementos dessa página indicarão uma única ação
que você deve tomar, como baixar um ebook ou
obter um cupom de oferta.
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QUANDO USAR UMA LANDING PAGE?
O seu site (se você já possui um) foi feito
com alguns objetivos em mente, certo?
Algumas empresas criam sites para
aumentar a visibilidade online e obter um
melhor rankeamento no Google. Já outras,
desejam apenas ter um lugar para comunicar
informações como localização e horário de
funcionamento.
Cada página de um site tem um propósito
diferente. Podendo ser categorizadas
como informacionais, navegacionais ou
transacionais.
A página principal de um site, por exemplo,
é navegacional. Ou seja: seu maior objetivo
é apresentar o site ao visitante e mostrar o
que ele tem a oferecer. Por isso, esse tipo de
página possui menus de navegação, banners
e links para outras páginas.
Já uma página de “Contato” possui um
propósito informacional. Ela não possui
referências para outras páginas, e apenas

informa o visitante sobre a empresa,
localização, horários de funcionamento, entre
outros detalhes importantes.
Por fim, temos as páginas transacionais. Como
o nome já indica, o propósito delas é fazer
com que o visitante realize uma transação.
Um e-commerce, por exemplo, possui
várias páginas transacionais onde o usuário
escolhe produtos e os adiciona ao carrinho
de compras.
Landing pages são páginas transacionais,
pois seu objetivo é fazer com que o visitante
realize uma ação - seja ela comprar um
produto, fazer download de um material
gratuito ou se inscrever em um concurso.
Portanto, se você estiver na dúvida se deveria
fazer uma landing page, pense no seu
objetivo. Você quer que seu visitante faça
uma única ação específica? Se sim, a landing
page é a solução certa para você!
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POR QUE É ESSENCIAL QUE VOCÊ USE LANDING PAGES NO SEU NEGÓCIO?
Considere o seguinte cenário:
1. Você abre seu navegador para olhar um email importante.
2. Enquanto seu email não carrega, você abre outra aba para ver o
que tem de novo no Facebook.
3. No meio da sua linha do tempo do Facebook, você vê um
anúncio de oferta de laptop e decide clicar.
4. O site que estava ofertando o laptop carrega, e olhando
no menu principal você descobre que eles vendem outros
aparelhos eletrônicos.
5. Você clica no menu para dar uma olhada na seleção de
smartphones.
6. Enquanto a página não carrega, você lembra a razão pela qual
você tinha ligado seu computador em primeiro lugar - o email
importante!
7. Você abandona o site de eletrônicos e volta para o seu email.
Parece familiar?

Quando estamos navegando na Internet, nos distraímos com
muita facilidade. Portanto, é essencial ter isso em mente se você
quer ter um site que gera conversões.
Você não pode controlar os outros sites que podem distrair
seus potenciais consumidores, mas você pode se certificar que
seu próprio site direcione seus visitantes para as ações certas,
minimizando distrações.
No cenário apresentado acima, por exemplo, o site de produtos
eletrônicos poderia ter convertido mais visitantes em clientes se
a página de oferta do laptop não tivesse um menu de navegação
para outras páginas.
Ter um site pode custar caro para uma empresa - não só com
a criação inicial, mas também manutenção, atualizações e
contratação de profissionais dedicados. Portanto, é necessário que
seu site gere o maior retorno possível sobre o investimento.
Para gerar conversões no seu site, abandone páginas “comuns” e
utilize landing pages!
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FORMATOS DE LANDING PAGE
Como landing pages são páginas para otimizar conversão,
todas devem possuir os mesmos elementos básicos.

ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA LANDING PAGE
TÍTULO
O propósito do título da sua landing page é comunicar o que
você está ofertando, e qual é o principal benefício para o seu
consumidor. Ele é a primeira coisa que os visitantes verão
quando visitarem sua página.
Evite usar um título da página longo demais, neste caso,
você pode adicionar um subtítulo para facilitar a leitura e
escaneabilidade da sua página.

IMAGEM
Uma imagem diz mais que mil palavras. Portanto, é essencial
que a sua landing page comunique visualmente o que
você está anunciando, ou a ação que você deseja que seu
consumidor realize.
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DESCRIÇÃO E BENEFÍCIOS
Qual é a oferta da sua landing page?
Quais são os benefícios que o seu produto
apresenta? O que seus visitantes irão ganhar
com isso? Como você vai mudar a vida de
possíveis consumidores naquele momento?
Se você quer gerar conversões na sua
landing page, precisa responder todas essas
perguntas, para que seus visitantes saibam
claramente o que você está propondo que
eles façam e por quê. Para facilitar a leitura,
apresente uma lista de benefícios em
formato de tópicos ou bullet points.

CALL-TO-ACTION (CTA)
O CTA, ou call-to-action, é um elemento
crucial na sua landing page. Ele indica
a conversão que você deseja que seus
visitantes façam.
Em geral, o CTA é um botão que confirma a
transação. Por exemplo, se sua landing page
está ofertando um ebook gratuito, o CTA
será “Receber Ebook Gratuito”. Este deve ser
o único elemento da sua página que possui
um link para outra página, evitando que seus
visitantes se distraiam.
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FORMULÁRIO

PÁGINA DE CONFIRMAÇÃO

Muitas landing pages oferecem produtos
gratuitos, ofertas ou cupons de desconto.

O último elemento de uma landing page é
a página de confirmação. Este é o local que
seus visitantes irão depois de clicar no CTA
da sua landing page.

Para o consumidor, estas são oportunidades
de ouro para aprender mais sobre um
assunto ou simplesmente economizar
dinheiro.
Portanto, landing pages funcionam como
um sistema de troca. Enquanto a empresa
oferece algo que normalmente não oferecia,
o consumidor fornece algumas informações
que serão úteis para a empresa na hora de
fazer uma estratégia de marketing ou lançar
novos produtos.
O formulário é o elemento da landing page
que captura estas informações. Nem todas
as landing pages possuem formulários, como
você verá abaixo.

A página de confirmação vai muito além
de confirmar a conversão, indicar próximos
passos ou agradecer seu consumidor.
Quando alguém baixa um ebook, se inscreve
para um webinar ou obtém um cupom de
desconto por meio de uma landing page,
essa pessoa está altamente engajada com
sua marca naquele momento.
Portanto, não deixe esse momento passar
tão rápido. A página de confirmação
pode ser uma oportunidade de ouro para
uma segunda conversão. Por exemplo,
se sua landing page está ofertando um
ebook gratuito sobre SEO, sua página de
confirmação pode oferecer uma consultoria
sobre o mesmo assunto.
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EXISTEM 2 TIPOS DE LANDING PAGE
Enquanto todas as landing pages possuem um único objetivo principal,
que é a conversão, existem dois tipos de páginas com propósitos
levemente diferentes.

LANDING PAGES PARA GERAÇÃO DE CLIQUES
Algumas landing pages são feitas para descrever um produto em mais
detalhes de modo a preparar o consumidor para a compra.
Por isso, o objetivo dessas landing pages é que o visitante clique no CTA
que vai levá-lo para o último passo da conversão, seja ele a compra final
de um produto ou registrar-se para uma demonstração gratuita de um
software, por exemplo.
Esse tipo de landing page não possui formulário, porque o propósito
não é coletar informações do visitante, mas sim providenciar mais
informações. Portanto, o foco é todo no CTA.
Com esse tipo de página, você assegura de que seus potenciais
clientes terão todas as informações que precisam para realizar uma
transação com você.
Uma empresa de software que disponibiliza 30 dias de uso gratuito, por
exemplo, pode se beneficiar desse tipo de landing page para detalhar
os benefícios que este software trará para os seus consumidores.
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LANDING PAGES PARA GERAÇÃO DE LEADS
Se você está lendo esse ebook, certamente já está familiarizado com o conceito de lead. Uma das melhores
formas de obter informações importantes dos visitantes do seu site e convertê-los em leads é por meio de
landing pages.
Como já mencionamos acima, as landing pages que possuem formulários funcionam na base da troca.
Ou seja: você, como empresa, fornece um conteúdo gratuito ou produtos em desconto e em troca seu
consumidor fornece algumas informações que o ajudarão na sua estratégia de marketing.
Algumas das ofertas mais comuns em landing pages para geração de leads são:
## Ebook ou whitepaper

## Consultoria gratuita

## Inscrição para webinar

## Inscrição em concurso

## Cupom ou código de desconto

## Teste gratuito por um período limitado de tempo

Com certeza, as personas da sua marca adoram conteúdos gratuitos e cupons de desconto. Afinal, quem não ama?
E você precisa de informações sobre seus potenciais consumidores para torná-los clientes, por meio de
ações de marketing e vendas. Portanto, todos saem ganhando!
Landing pages são a ferramenta ideal para gerar leads enquanto você entrega conteúdos ricos e relevantes
para o seu público-alvo.
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COMO CRIAR UMA
LANDING PAGE?
Você já entendeu o conceito de landing page
e porque você deveria utilizar estas páginas
de captura no seu negócio. Provavelmente,
você já deve até ter tido algumas ideias de
que produtos ou conteúdos pode ofertar.
Mas você deve estar se perguntando: Como
tirar estas ideias do papel e fazer minha
primeira landing page? Ou como melhorar as
landing pages que já possuo no meu site?
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE
CRIAR UMA LANDING PAGE
DETERMINE UM OBJETIVO
Qual será o propósito da sua landing page:
## Vender um produto?
## Gerar leads?
## Inscrições em um concurso?
Seus objetivos ditam o tom da sua landing page.
Determine, por exemplo, se vai incluir um formulário ou
não, ou qual tipo de imagem usar.
Antes de começar sua landing page, tenha um propósito
claro em mente. Caso contrário, você não estará criando
uma landing page que otimiza conversão.
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DEFINA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROJETO

A criação de uma landing page é um processo complexo e que envolve diversos profissionais da
empresa. Hoje em dia, já existem ferramentas especializadas na criação de landing pages, como a da
Unbounce. Ainda com esta facilidade, é necessário organizar uma equipe responsável pela criação das
suas landing pages. Quem deve se envolver?
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## Diretor ou Coordenador de Marketing:
Uma landing page é uma peça
fundamental de uma estratégia de
marketing digital. Portanto, o Diretor ou
Coordenador de Marketing deve estar
envolvido no processo para assegurar de
que o branding da empresa se mantenha
intacto na parte visual e no texto da
landing page.
## Analista de Marketing: Com ferramentas
como a Unbounce, você não precisa
envolver um desenvolvedor para
construir sua landing page. Ao invés disso,
designe essa função para um Analista de
Marketing. Essa pessoa terá a missão de
estudar sobre conversão de landing pages
(pode ser com esse ebook aqui mesmo!)
e construir uma página que otimiza as
conversões da melhor maneira possível.

## Designer: Os elementos visuais da landing
page são os fatores mais importantes
para gerar conversões. Uma imagem que
comunica bem a oferta e um CTA atraente
são essenciais. Portanto, tenha um
designer encarregado para a parte visual
da sua página e certifique-se que ele(a)
entenda sobre conversões de landing
pages (outra vez, esse ebook será uma
ótima fonte de conhecimento!).
## Redator: O redator das suas landing pages
será responsável por escrever um texto
claro e persuasivo. Ele deve explicar o
propósito da sua oferta, definir os objetivos
e convencer o leitor que clicar no CTA é
uma ótima ideia.

## Analista de Conversão: Se seu time
de marketing for pequeno, essa função
pode ser desempenhada pelo Analista
de Marketing. De qualquer forma, é
fundamental ter alguém responsável por
acompanhar as conversões da sua landing
page e também outras métricas como
visitas na página, taxa de bounce e fontes
de tráfego. Esta função é tão importante
que dedicamos dois capítulos para falar
sobre conversões e métricas!
## Gerente de Projeto: Como você pode
ver, a criação e o sucesso de uma landing
page dependem de várias pessoas
trabalhando em conjunto. Para que você
possa criar o maior número de landing
pages no menor espaço de tempo,
designe alguém para ser o gerente desse
projeto. Essa pessoa será o capitão da
“Missão Landing Page”, a fim de assegurar
que todos estão trabalhando no prazo
estipulado e que não faltam recursos.
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DESIGN E TEMPLATE DA SUA LANDING PAGE
Assim como todos os canais de comunicação
da sua marca, suas landing pages precisam
sempre seguir o branding da empresa. A
melhor maneira de assegurar isso é criando
um template único para todas as suas
landing pages. Portanto, quando você quiser
criar uma nova página, só vai precisar adaptar
o conteúdo, imagem e, em casos raros, o
formulário.
O layout da sua landing page será
fundamental para que ela tenha sucesso.
Os elementos visuais da sua página devem
comunicar clareza e autoridade.
Além disso, ela precisa refletir tanto a
personalidade da sua marca como as
preferências do seu público-alvo.

Antes de fazer o design da sua landing page,
você deve:
## Conhecer sua audiência - Quem vai visitar
sua página? Se seu público for jovem,
por exemplo, utilize elementos como
emoticons e desenhos descontraídos. No
entanto, se suas ofertas forem voltadas
para profissionais ocupados, aposte em
um design mais objetivo.

## Documentar seus objetivos - Já falamos
acima sobre a importância de determinar
o propósito de uma landing page antes
de criá-la. Escreva em um documento
o objetivo da landing page (geração de
leads ou cliques), qual vai ser a conversão
(Download de um ebook? Cupom de
oferta?) e o resultado esperado para o seu
negócio. Assim, o processo de design se
tornará muito mais fácil e direcionado.

## Fazer uma pesquisa de mercado Existem outros negócios como o seu
que já possuem landing pages? Se
sim, pesquise como elas são, como
funcionam, pontos positivos e negativos.
Você pode se inspirar, e também
aprender o que não deve fazer.

Uma vez que você tenha essas informações,
comece a fazer o design da sua landing
page. Lembre-se de incluir os 6 elementos
essenciais dos quais falamos no início
do ebook: Título, Imagem, Descrição +
Benefícios, CTA, Formulário e Página de
Confirmação.
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Se sua página tiver esses 6 elementos, você já está no caminho para o
sucesso. Mas existem algumas boas práticas para ter uma landing page que
vão além do básico:
## Utilize as cores da sua marca - Manter o branding é fundamental para
que sua landing page comunique autoridade e confiabilidade desde o
primeiro momento.
## Destaque o formulário - Se criar uma landing page para geração de
leads, você não chegará a lugar algum se seus visitantes ignorarem seu
formulário. As melhores landing pages possuem formulários que se
destacam do resto. Use uma cor diferente da cor de fundo da página, e
certifique-se que seu formulário está “above the fold”, ou seja, o usuário
não precisa descer a barra de rolagem para acessá-lo.
## Chame atenção para o título - Essa pode parecer uma dica óbvia, mas
o título da sua landing page é muito importante. Faça um título que se
destaque com a cor de fundo da sua página.
## Não utilize fotos de bancos de imagem - A imagem principal da sua
landing page irá comunicar, visualmente, o que você está oferecendo.
Portanto, se sua imagem for genérica, pode indicar que sua oferta
também é genérica. Crie imagens originais para suas páginas, e não
se esqueça de adicionar o logotipo da sua empresa para gerar mais
visibilidade. Além de dar mais destaque à landing page, uma imagem
também ajuda a estabelecer sua autoridade no assunto.
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COMO GERAR AUTORIDADE E CONFIANÇA PARA SUA LANDING PAGE
Você já visitou sites que não passavam confiança e acabou desistindo do que eles tinham a oferecer?
Gerar autoridade é fundamental para o sucesso da sua landing page, principalmente se você quer se estabelecer como a melhor solução no
seu mercado. Muitas vezes, no entanto, quando estamos trabalhando com a imagem da própria empresa, falhamos em identificar algumas
pistas que podem acabar com a autoridade da marca. Por isso, separamos para você algumas dicas para estabelecer confiança com os
visitantes da sua landing page:
## Ofereça informações de contato - Quando alguém visita sua
landing page, está estabelecendo um relacionamento com
sua empresa que funciona como nossas relações da vida real.
Ao conhecer alguém novo, sempre nos apresentamos por
nome e algumas vezes providenciamos informações como
telefone para continuar o contato, não é? Faça o mesmo com
sua página, pois é através dela que seus visitantes poderão o
contatar, caso tenham dúvidas.
## Mantenha uma consistência de marca - Se você já tem
uma estratégia de marketing digital robusta, com certeza
estabeleceu sua visibilidade online e sua autoridade como
marca e produtor de conteúdo. Essa confiança que você
já gerou com seu público-alvo não pode se perder na sua
landing page! Por isso, utilize cores, imagens e logotipo que
comunique que aquela página pertence à sua empresa e
possui seu “selo de aprovação”.

## Inclua depoimentos, citações e matérias sobre você Algumas landing pages, principalmente as que promovem
produtos ou serviços, podem se beneficiar enormemente
de depoimentos e citações sobre aquilo que ofertam. Peça
comentários e referências de clientes que tiveram uma boa
experiência com sua empresa. Assim, os novos visitantes
saberão que podem confiar em você.
## Use provas sociais - Além de depoimentos sobre sua
empresa, existem outras maneiras de mostrar para os seus
visitantes que você é valorizado pelos seus consumidores.
Uma boa opção é exibir quantas pessoas já mencionaram
aquele produto ou serviço nas redes sociais. Você pode incluir
na sua página um contador que atualiza automaticamente
cada vez que sua oferta é mencionada. Assim, você
estabelece credibilidade social, que é uma das principais
razões pelas quais compramos de certas marcas e não de
outras similares.
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ESCOLHENDO O FORMULÁRIO IDEAL
Quando você cria sua landing page por uma ferramenta
especializada, como a Unbounce, ou por meio de softwares de
automação de marketing, tem flexibilidade na hora de fazer o
formulário que aparecerá nas suas landing pages.
Tecnicamente, esse formulário pode conter infinitos campos
e perguntas (contanto que caiba na página!). É tentador pedir
para suas leads o maior número de informações possível. Afinal,
informação nunca é demais, não é mesmo?
No entanto, tenha cuidado. Quanto mais perguntas seu formulário
tiver, menor será a quantidade de pessoas que irão preenchê-lo.
Você gosta de preencher longos formulários? Nem eu!
Portanto, encontre um equilíbrio entre perguntas que você deve
mandatoriamente fazer e perguntas que você apenas gostaria de
fazer, mas que não são tão necessárias.
Não existe um número mágico de campos para um formulário de
landing page. Faça testes com seu público-alvo para descobrir o
quanto você pode estender o tamanho do seu.
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ESCREVENDO LANDING PAGES
QUE CONVERTEM
Toda landing page é uma tentativa de
convencer uma pessoa a fazer algo, seja
baixar um ebook gratuito ou testar um
software de R$1.000.
Enquanto o design da sua landing page
estabelece credibilidade e confiança, é no
texto de descrição da oferta que você irá
persuadir o leitor a clicar no seu call-toaction e converter na sua oferta.
Além de descrever o assunto da landing
page, existem algumas boas práticas para
redigir landing pages que convertem:

## Seja o mais breve possível - Ninguém
visita landing pages para ler conteúdos
longos. O texto da sua página deve
descrever o que é sua oferta, benefícios
para o consumidor e por que ele(a) deveria
realizar essa ação. Seja o mais breve
possível, e escreva com clareza. Adapte
o tamanho do seu texto ao produto ou
serviço que você está promovendo. Se
sua oferta for simples, como um cupom
de desconto para peças de roupa, por
exemplo, você poderá comunicar os
benefícios com poucos parágrafos. Já se
você estiver promovendo um período de
teste de um software complexo, pode
se dar ao luxo de escrever um texto mais
extenso e explicativo.

## Mantenha a escaneabilidade do seu
texto - Para otimizar as conversões da
sua landing page e ter o maior número
possível de cliques no CTA, seu texto
precisa comunicar a mensagem de
maneira fácil e rápida. Utilize negrito para
destacar palavras de grande importância,
e não escreva parágrafos muito extensos.
## Descreva os benefícios com bullet
points - Os benefícios da sua oferta são
a chave para convencer seus visitantes
a virarem consumidores. Portanto, eles
precisam receber uma atenção especial
no texto da sua landing page. Separe
de 4 a 6 benefícios-chave e descrevaos usando bullet points. Assim, mesmo
quem não ler seu texto na íntegra, saberá
porque sua oferta é incrível.
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A IMPORTÂNCIA DO CTA
Se, depois de lerem o texto incrível da sua
landing page (que alías também possui
um design matador) seus visitantes não
souberem o que fazer, você acabou de
perder muito tempo e dinheiro.
O CTA da sua landing page é o principal
objetivo de conversão para um visitante. Com
ele, você vai chamar a atenção das pessoas
para uma ação que elas devem tomar.
Alguns exemplos de situações que merecem
um belo CTA são:
## Comprar um produto
## Fazer download de um ebook
## Assinar uma newsletter
## Assistir a uma demonstração
## Obter cupom de desconto
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Em landing pages, o CTA pode parecer um mero botão. Mas sem ele, todos os seus esforços serão em vão. Por isso, se empenhe em fazer o
melhor CTA que você pode. Separamos algumas dicas para você aumentar suas conversões:
## Faça um CTA claro e específico - Se você está promovendo
o download de um ebook gratuito, não faça um CTA que
diga apenas “Baixar” ou “Enviar”. Ao invés disso, comunique a
conversão com clareza. Nesse caso, uma boa opção de CTA
seria “Baixar ebook gratuito”.

## Coloque o CTA em destaque - Se sua landing page tivesse
holofotes, eles estariam apontando para o CTA. Escolha uma
fonte bonita, adicione espaço ao redor do botão e selecione
uma cor de destaque em contraste com a cor de fundo da sua
landing page.

## Fique longe de truques - Não prometa uma coisa para seus
visitantes e entregue outra. Se seu CTA é “Baixar ebook
gratuito”, entregue um ebook gratuito! Não mande seus
consumidores para uma página de pagamento, por exemplo.
Apesar dessa estratégia contribuir para sua geração de leads,
você corre o risco de perder toda a sua credibilidade.

## Mantenha-o no campo de visão - Seus visitantes devem ver
o CTA em todos os momentos. Se sua landing page é muito
longa, inclua o CTA em mais de um lugar para ser visualizado
novamente abaixo da barra de rolagem.

## “Melhor produto do mercado!!”, “Sensacional!” - Evite usar
adjetivos exagerados e muitos pontos de exclamação no seu
CTA. Eles podem indicar que você está querendo vender algo
que não é verdadeiro, ou forçando muito a conversão.

## Reduza o número de opções - O CTA da sua landing page
é um elemento único, e precisa comunicar claramente a
conversão desejada. Se você está oferecendo um produto
que tem diversas opções, como pacote de TV, não inclua na
sua página múltiplos CTAs. Afinal, o objetivo pode ser apenas
“Conhecer nossos pacotes de TV”. Você pode entrar em
detalhes depois da conversão. Assim como acontece com os
campos de formulários, quanto mais opções de CTA, menor o
número de pessoas que clicarão neles.
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OTIMIZAÇÃO DE CONVERSÃO
O processo de criação de uma landing page
continua mesmo depois que o design, texto e
formulário já foram concluídos. Como este é
um formato que permite edições e reinvenções,
você pode melhorar ainda mais sua landing
page, mesmo depois de pronta.
Esse é o processo que chamamos de
“otimização de conversão”. Ou seja, é o
processo de modificar sua landing page com
o intuito de gerar ainda mais conversões. Sem
ele, você terá páginas que convertem bem, mas
que não são incríveis ou não aproveitam todo
seu potencial.
A otimização de landing pages é tão importante
que dedicamos um capítulo inteiro a essa
prática! Continue lendo para conferir.

26
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

OS MAIORES ERROS QUE AS EMPRESAS COMETEM AO CRIAR UMA LANDING PAGE
1. IGNORAR A JORNADA DO CONSUMIDOR
Cada tipo de visitante na sua landing page reagirá de uma maneira
diferente à sua oferta e à sua mensagem. Se sua landing page
for feita com apenas um tipo de visitante em mente, você estará
perdendo oportunidades de conversão de outros visitantes.
Alguns aspectos influenciam a percepção de um visitante na sua
landing page:
## Quantas vezes ele(a) já visitou sua página?
## O visitante já converteu nesta ou em outras páginas? De que
maneira?
## O que ele(a) já sabe sobre sua empresa, seus produtos ou
serviços? Ele o segue nas redes sociais?
## Quão perto esse visitante está de converter com você?
Muitas empresas se esquecem que a jornada do consumidor
deve ser considerada no momento de criação de cada landing
page. Afinal visitantes, em diferentes etapas do funil, buscam por
informações e elementos diferentes. Veja a seguir como a jornada
do consumidor pode impactar na criação de uma landing page:

## Topo de funil - Estes visitantes buscam informações sobre os
benefícios da sua oferta. Por isso, inclua uma lista de bullet
points esclarecendo como eles podem se beneficiar com esta
conversão.
## Meio de funil - Mostre para esses potenciais clientes o que
outras pessoas estão falando sobre sua empresa e sobre essa
oferta em especial. Esclareça porque você é a melhor solução
para o problema que ele busca solucionar.
## Fundo de funil - Para otimizar a conversão de visitantes que
estão no estágio de decisão, providencie para eles um CTA
bem claro. Nessa hora, landing pages são um ótimo lugar
para encorajar seus visitantes a falar com um consultor ou
especialista da sua empresa. Se você está promovendo
um ebook sobre SEO, por exemplo, comunique para seus
visitantes que eles podem falar com um especialista da sua
empresa sobre SEO.
Se sua landing page não oferece informações para os 3
estágios da jornada do consumidor, você pode estar perdendo
oportunidades excelentes de conversão.
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2. NÃO OTIMIZAR A PÁGINA DE CONFIRMAÇÃO
Quando alguém visita sua landing page e clica no seu CTA, essa pessoa está no auge do engajamento com
a sua marca. Afinal, ela acabou de gastar o tempo precioso dela para baixar um ebook, acessar um código
desconto, falar com um especialista da sua empresa ou alguma outra ação!
Geralmente, a sequência de uma conversão em uma landing page funciona assim:
## Visitante acessa landing page

## Clica no CTA

## Visitante lê landing page

## Realiza conversão

## Preenche formulário

## É direcionado para uma página de confirmação.

Como você pode ver, no momento que um visitante chega na página de confirmação, ele está engajado com
sua empresa e com o que você tem para oferecer. Portanto, não jogue essa oportunidade fora!
Uma página de confirmação pode ir muito além de simplesmente confirmar a transação. Você pode
aproveitar para aprofundar ainda mais seu consumidor no funil de vendas. Portanto, ofereça um próximo
passo para que esse visitante continue convertendo com você - consultoria gratuita ou outros produtos
relacionados são boas opções para a página de confirmação.
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3. ESCREVER UM TÍTULO BOM
O título da sua landing page é a primeira
coisa que seu visitante vai ver quando a
página carregar. Você quer que ele pense
“Legal”, ou “UAU”?
Escrever um título que é apenas “bom” não
é suficiente. Essa parte da sua landing page
precisa ser incrível, e comunicar com clareza
o impacto que a sua oferta terá na vida do
seu consumidor.
Veja a seguir algumas maneiras de dar um up
no título da sua landing page:

## “Cupom 50% de desconto blusas” vs.
“Código de desconto para você ficar mais
bonita esse verão!”
## “Ebook Gratuito Email Marketing” vs.
“Email Marketing: Como fazer campanhas
incríveis”
## “Consultoria gratuita” vs. “Consultoria
gratuita com os melhores profissionais de
Marketing Digital”
Muitas empresas possuem landing pages com
design e texto fantásticos, mas se esquecem
de fazer um título daqueles que deixa o leitor
sem ar de tão incrível. Não faça o mesmo erro,
e garanta que sua landing page possua o “fator
UAU” desde o primeiro momento.
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4. NÃO OTIMIZAR PARA MOBILE
De acordo com a empresa americana
Smart Insights, em 2014, o número de
usuários navegando na internet através de
smartphones ultrapassou o desktop.
Se sua landing page não tiver uma
visualização adaptada para smartphones,
você está perdendo diversas oportunidades
de conversão.
Afinal, você já visitou algum site que não
era legível ou funcional no seu celular? Não
é horrível? Não deixe que seus usuários
passem por uma experiência similar!
Para fazer com que seus usuários mobile
consigam navegar na sua página sem
preocupações, tenha certeza que ela
funciona em telas pequenas, conexões
lentas de Internet e em opções de
formatação mais restritas.

Algumas boas práticas para otimizar sua
landing page para navegação fora do
desktop são;
1. Não exagerar nos elementos de
design. Quanto mais elementos
de design sua página conter, mais
devagar será o carregamento da
página. Lembre-se que seus usuários
mobile provavelmente possuem
conexões de Internet muito lentas,
portanto mantenha de forma mínima
os elementos gráficos da sua página.
2. Otimizar imagens para mobile. Para
que suas imagens apareçam em todos
os tipos de plataforma, certifique-se que
elas se adaptam para diferentes tipos de
tela. Além disso, reduza o tamanho do
arquivo para garantir o carregamento da
imagem com uma conexão de celular.

3. Levar em conta diferentes tamanhos de
tela. Cada modelo de celular possui uma
tela com tamanho diferente. Uma landing
page otimizada para mobile precisa se
adaptar para esses diversos tamanhos.
Por isso, garanta que sua página tem
design responsivo, ou seja, que se adapta
a todos os tipos de dispositivos móveis.
4. Escrever um conteúdo legível. Páginas
que não levam em conta a experiência
do usuário mobile geralmente não se
preocupam com o tamanho da fonte.
Fontes muito pequenas dificultam a
leitura em telas pequenas. Teste sua
landing page em diversos dispositivos
e determine se você precisa aumentar
a fonte ou destacar seu conteúdo com
negritos e parágrafos curtos.
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OTIMIZAÇÃO DE LANDING PAGES

Como já mencionamos acima, a otimização
de landing pages é o processo de melhorar
ainda mais sua página com o objetivo de
gerar mais conversões.

Muitos profissionais de marketing acreditam
que o trabalho com uma landing page
acaba assim que ela é criada e publicada na
Internet. No entanto, é essencial entender
que toda landing page está em constante
criação e recriação.

Afinal, diferentemente de outros canais,
uma landing page pode ser customizada
e editada a qualquer momento! Portanto,
precisamos tirar vantagem disso para que a
landing page avance com nossa estratégia
de Marketing Digital! Caso contrário, ela corre
o risco de ficar desatualizada e de não gerar
conversões ao máximo do seu potencial.
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COMO OTIMIZAR SUA
LANDING PAGE PARA
MOTORES DE BUSCA
Uma landing page não é nada se não
receber um bom tráfego de visitantes, não
é mesmo? Afinal, se ninguém for capaz de
encontrá-la, você não terá nenhum usuário
para converter.
Portanto, é muito importante otimizar
sua landing page para que ela
apareça nos resultados de motores
de busca, como o Google.
Se sua landing page for criada para uma
campanha com prazo limitado, como
uma promoção de Natal, por exemplo,
otimizá-la para SEO não será tão crucial.
No entanto, para páginas feitas com o
objetivo de durar um longo período de
tempo, como ofertas de ebooks, esse
pode ser um fator determinante.
Veja a seguir como otimizar certos
elementos da sua landing page para garantir
sucesso com os motores de busca.
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TÍTULO DA PÁGINA
O elemento mais importante para SEO em uma landing page é o título, ou page title. Essa é a descrição que
aparece no cabeçalho do navegador, e em cada aba, caso você tenha mais de uma aba aberta.
Com o título, você indica para os motores de busca qual é o principal assunto da sua página. Portanto, ter um título otimizado pode ser a
diferença na hora de rankear nas primeiras posições do Google. Para isso, algumas boas práticas precisam ser seguidas:
1. Mantenha seu título curto. Em geral, os
motores de busca mostram apenas os
primeiros 60 caracteres de um page title
na página de resultados de buscas. Seu
título não precisa conter o nome completo
da oferta que você está promovendo.
Foque na palavra-chave e remova palavras
que não forem necessárias.

2. Palavras-chave principais ficam em
primeiro lugar. O algoritmo dos motores
de buscas dão mais importância às
palavras que estão mais à esquerda em
uma frase. Por isso, certifique-se que suas
palavras-chave mais importantes estão
localizadas o mais à esquerda possível.
Além de facilitar a compreensão dos
motores de busca, também facilita a
leitura da página de resultados por alguém
que está buscando sobre o seu assunto.
Um bom page title para uma oferta
do ebook “Guia Definitivo do SEO”, por
exemplo, seria “SEO: O Guia Definitivo”.

3. Não coloque o nome da sua empresa
em todos os page titles. O foco da sua
landing page não deve ser sua empresa,
mas sim os produtos ou serviços que
você oferece. Não é necessário, nem
recomendado, incluir o nome da sua
empresa em todos os page titles. Se
você está pensando se seu site não vai
rankear em buscas pelo nome da sua
empresa caso não inclua-o no page title,
não se preocupe! O domínio do seu site
continuará tendo uma autoridade forte
e será capaz de rankear para o nome da
sua empresa.
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URL DA LANDING PAGE
A URL da sua landing page é o segundo elemento mais
importante para SEO. Sua URL contribui ainda mais para
comunicar aos motores de busca sobre o conteúdo da sua
página. Além disso, ela indica como essa página se encaixa
na estrutura do seu site em geral.
As regras básicas para otimização de URLs se parecem
muito com as do page title que falamos acima:
## Mantenha sua URL curta. A maioria dos motores de
busca mostra apenas os primeiros 65 caracteres de uma
URL, sendo que os primeiros caracteres são o domínio
do seu site (rockcontent.com/). Portanto, se você quer
que sua URL apareça por inteiro nos resultados de busca,
deixe-a o mais curta possível.
## Palavras-chave principais ficam em primeiro lugar.
Assim como acontece com o título da página, nas URLs
as palavras-chave mais à esquerda são consideradas
mais importantes pelos motores de busca.
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Title tags

Imagem

Link building

As title tags são elementos de HTML que
indicam para os motores de busca qual é
a hierarquia de tópicos da sua página. Ou
seja, dentre todas as palavras da sua página,
o que é o título, quais são subtítulos, se
existem sub-subtítulos... E por aí vai.

Hoje em dia, motores de busca ainda não
conseguem identificar do que se trata a
maioria das imagens na Internet (apesar de
que isso está evoluindo). No entanto, isso não
significa que suas imagens não ajudam na
hora de rankear para algumas palavras-chave!

A otimização do page title, imagem, URL e
title tags são táticas chamadas de “on-page
SEO”, pois tratam de elementos que podem
ser controlados por meio da edição da
landing page.

A heading TAG, ou H1, é o elemento que
indica qual é o título da página. Para os
motores de busca, isso significa o assunto
principal da página. Portanto, faça uma
heading tag que descreva de forma clara
a oferta que você está promovendo na sua
landing page.

Muitos motores de busca já leem o nome
do arquivo da imagem e seu alt text para
identificar algumas pistas sobre ela.
Por isso, o nome do arquivo deve ser curto,
e se possuir mais de uma palavra, elas
devem ser separadas por hífens. Já o alt text
consiste em uma espécie de legenda que
adicionamos às imagens da Internet. Ele é
usado quando uma imagem não carrega
no navegador. Portanto, deve descrever o
conteúdo da imagem ou aquilo que ela está
ilustrando. Se estivéssemos promovendo
um ebook gratuito sobre SEO, por exemplo,
o nome do arquivo de imagem se chamaria
“seo-guia-gratuito.jpg”, e o alt text seria “guia
gratuito sobre SEO”.

No entanto, a otimização para motores de
busca possui outro lado, chamado de “offpage SEO”, cujo objetivo principal é mostrar
para os motores de busca que sua página
possui autoridade e recebe referências de
fontes externas.
Melhorar a autoridade do link da sua
landing page é essencial se você tem
uma estratégia de longo prazo e está
promovendo um conteúdo perene. Para
isso, procure encontrar lugares que possam
gerar tráfego para sua landing page.
Algumas boas opções são incluir o link da
sua página em posts do seu blog, promover
a página nas redes sociais ou pedir seus
seguidores um tweet do link em troca de
um ebook gratuito, por exemplo.
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CHECKLIST DE SEO PARA
LANDING PAGES
Como você pode ver, existem muitos
elementos que contribuem para que sua
landing page apareça nos resultados de
busca e receba tráfego orgânico.
Para não deixar nenhum detalhe de
lado na hora de finalizar sua landing
page, siga essa checklist com as
melhores otimizações para SEO:
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PASSO A PASSO: COMO OTIMIZAR SUA LANDING PAGE
Ainda está na dúvida de como otimizar sua landing page na prática? Não sabe por onde começar, ou
quando aplicar tudo que você aprendeu até agora? Não se preocupe, estamos com você para o que der e
vier! Siga o passo a passo abaixo e compartilhe-o com sua equipe caso necessário.

PASSO 1: DEFINA SUAS METAS
Pode parecer uma observação óbvia, mas se
você não tiver um foco para aprimorar, nunca vai
poder fazer a otimização da sua landing page!
Por isso, o primeiro passo é definir suas metas. O
que você quer alcançar com essa landing page
- geração de leads, inscrições em um webinar,
downloads de um ebook gratuito?
Escolha uma meta principal para seguir e defina
o tempo no qual você pretende alcançar esse
objetivo. Por exemplo, “vou gerar 30 leads com
essa landing page em 30 dias”. Assim, você sabe
que, se no fim de 30 dias não tiver alcançado sua
meta, algo está errado e você precisa otimizar
sua landing page para gerar mais conversões.

PASSO 2: CONSTRUA SUA
PRIMEIRA PÁGINA
Assim como no Passo 1, se você não tiver uma
landing page pronta, não terá o que otimizar!
Portanto, mãos à obra para criar sua primeira
página.
No primeiro capítulo, ensinamos em detalhes
como fazer uma landing page do zero.
Depois de seguir todos os passos e publicar sua
landing page, você estará pronto para começar o
processo de otimização.
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PASSO 3: LEVE TRÁFEGO PARA SUA PÁGINA

Para gerar resultados com sua landing page,
você precisa de visitantes, ou seja, tráfego!
Gerar acessos em uma landing page pode
parecer complicado, mas não desanime.
A maneira como você levará esse tráfego
para sua página depende se seu site é novo
ou se sua empresa já tem uma visibilidade
online estabelecida.

Se você está começando uma estratégia de
marketing digital agora e seu site é novo,
a melhor opção para gerar tráfego é usar
mídias pagas como o Google AdWords ou o
Facebook Ads. Assim, você poderá promover
sua landing page para um grande número
de pessoas no Google e no Facebook,
independentemente do seu número de
seguidores do Facebook ou rankeamento do
seu site no Google.

Caso contrário, se sua empresa já
é estabelecida na Internet, você
provavelmente já possui seguidores nas
redes sociais e uma lista de emails que
pode contatar. Essas pessoas que já
interagem com sua marca poderão ser seu
público na hora de promover sua landing
page e gerar tráfego. Não descarte uma
estratégia de mídias pagas - ela pode
complementar sua campanha em redes
sociais e email, caso você queira levar ainda
mais pessoas até sua página.
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PASSO 4: OBTENHA FEEDBACKS DA SUA PÁGINA
Na hora de fazer melhorias na sua landing page,
não conte apenas com a sua opinião pessoal. Além
de você já ter visto a página milhares de vezes e
seus olhos já estarem acostumados com ela, sua
opinião não necessariamente reflete a do seu
público-alvo.
Uma das táticas mais efetivas para coletar
outras opiniões sobre sua landing page é por
meio de feedbacks dos visitantes. Algumas
ferramentas de otimização, como a Hotjar,
possuem a funcionalidade de fazer pequenas
enquetes com os usuários do seu site durante
a visita. Eles podem revelar coisas que você
nunca tinha percebido.
Uma maneira prática de conseguir feedbacks
pode ser feita com seus colegas de trabalho, e é
chamada de “teste dos 5 segundos”. Esse teste
consiste em mostrar sua página para uma pessoa
durante 5 segundos, e em seguida perguntar
para a pessoa sobre o que se tratava a página.
Isso revelará se o título da sua página é claro o
suficiente para comunicar o assunto e o valor que

sua oferta propõe. Se a pessoa não conseguir
explicar o assunto da página, reconsidere o título
da sua landing page.
Se você quer fazer um estudo mais aprofundado
sobre sua landing page, pode apostar nos
estudos de usabilidade. Essa metodologia pode
revelar informações interessantes sobre sua
página. Nela, um grupo de 5 a 7 participantes é
escolhido. Cada participante recebe uma série
de tarefas para completar na página, e precisa
falar o que está pensando enquanto navega
na landing page. Um moderador observa os
participantes e a partir disso consegue indicar
os lugares ou situações que causaram mais
dificuldade entre os participantes.
Além desses métodos, você pode pedir ajuda
aos funcionários da sua própria empresa para
identificar falhas em suas landing pages. Se sua
empresa possui uma equipe de Vendas que
trabalha com as leads geradas na sua landing
page, por exemplo, pergunte se existe algum
feedback recorrente desses potenciais clientes
em relação às suas landing pages.
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PASSO 5: CRIE UMA HIPÓTESE COM OS
DADOS OBTIDOS
Independentemente da maneira que você escolher para
obter feedbacks sobre sua página, depois de escutar
diversas opiniões você terá dados de usabilidade sobre
suas páginas.
Esses dados podem ser qualitativos, como “cada visitante
passa em média 30 segundos na página”, ou dados
quantitativos, como “3 usuários não gostam da cor de fundo
da página”.
Para cada dado que você considerar relevante, crie uma
hipótese. Por exemplo, se o tempo médio de estadia na
página for muito baixo, a causa pode estar na falta de
informações da página ou o texto está curto demais.
Depois que criar uma lista de hipóteses, ordene-as por
ordem de importância. Qual você acha que geraria o maior
impacto, caso esteja correta? A partir daí você poderá fazer
testes e otimizar sua landing page de forma estruturada.
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PASSO 6: FAÇA TESTES A/B NA SUA LANDING PAGE
Testes A/B são testes que realizam comparações entre duas
variáveis, com o objetivo de determinar qual das duas gera o
melhor resultado.

Dê tempo ao tempo. O teste A/B em landing pages pode
demorar vários meses, principalmente se seu site não receber
um volume alto de tráfego constantemente.

Você pode testar, por exemplo, o tamanho do formulário da sua
landing page. Nesse caso, o formulário é a variável que será
testada. Para realizar o teste, você precisa criar duas versões da
mesma landing page - uma versão com um formulário longo, e
outra com um formulário curto. Assim, depois de certo tempo de
teste, você será capaz de determinar qual das versões produziu
melhores resultados - ou seja, qual teve mais preenchimentos
de formulários.

Afinal, você precisa esperar para que os acessos do seu site
atinjam um número suficiente para garantir a significância
estatística do seu teste.

Durante o período que você estiver realizando o teste A/B
com sua landing page, cada versão aparecerá para um número
idêntico de visitantes. Enquanto uma pessoa acessa a versão
A, outra pessoa pode acessar a versão B e por aí em diante.
Só assim você poderá comparar o resultado do seu teste com
segurança no final!

Além disso, sua métrica de sucesso precisa estar diretamente
relacionada com a variável que você testar. Se você está
testando o tamanho do formulário, por exemplo, sua métrica será
número de visitantes que preencheram o formulário em cada
versão da landing page.

Fazer um teste A/B de landing page exige muita atenção
aos detalhes. Em primeiro lugar, você precisa determinar
qual é o volume de tráfego necessário para que seu teste
tenha significância estatística, ou seja, para que os resultados
representem com confiança uma parcela da população.

Quando seu teste chegar ao fim, será a hora de medir os
resultados e determinar a versão vencedora. Escolha apenas
uma métrica de sucesso para identificar qual das versões teve a
melhor performance.

A única maneira de realizar testes A/B em landing pages é com
a utilização de ferramentas específicas que dividem o tráfego
da sua página em dois, com o objetivo de mostrar cada versão
da página para um número idêntico de visitantes. A Unbounce,
por exemplo, é uma ferramenta de criação de landing pages que
também possui a funcionalidade de teste A/B.

41
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

BOAS PRÁTICAS
PARA A
CONSTRUÇÃO DE
LANDING PAGES
A melhor maneira de criar landing
pages incríveis é se inspirando em
páginas que já seguem os princípios e
dicas que mencionamos nesse ebook.
Para complementar seu aprendizado,
recheamos esse capítulo com exemplos de
landing pages que admiramos.
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COLOQUE DESTAQUE NO SEU
FORMULÁRIO
Quem dita o exemplo: Rock Content,
com a landing page que promove o “Guia
Completo do Marketing Digital”.
Destacar o formulário é essencial para
indicar aos usuários que é necessário
preencher alguns campos antes de fazer
download do material. Assim, você terá
um maior número de conversões. Por isso,
optamos por destacar o formulário das
landing pages da Rock Content por meio
do contraste entre a cor do formulário e a
cor de fundo da página.

43
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

PROVE QUE MUITAS
PESSOAS JÁ LERAM E
GOSTARAM DA SUA OFERTA
Quem dita o exemplo: Sorridents, com
sua oferta de ebook “Como cuidar da sua
saúde bucal para um sorriso perfeito”
A clínica odontológica Sorridents
encontrou uma ótima maneira de mostrar
para os seus visitantes a popularidade
da sua oferta: widgets de engajamento
em redes sociais. Com esses widgets,
seus visitantes podem curtir, tweetar
ou compartilhar sua oferta sem precisar
sair da landing page. Além de gerar
credibilidade, você ainda pode aumentar
seu engajamento nas redes sociais.
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MANTENHA A IDENTIDADE
DA SUA MARCA
Quem dita o exemplo: UniBH, com a oferta
“Guia do vestibulando: como passar com
glória no vestibular?”
Manter a identidade da sua marca nas
suas landing pages é essencial para criar
coesão na sua estratégia de marketing. Não
se esqueça que essas páginas, apesar de
serem criadas com intuito diferente do resto
do seu site, ainda precisam se encaixar no
resto da sua comunicação! Nesse exemplo,
a universidade UniBH replicou uma das
cores principais da usa identidade em toda a
landing page.
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INCLUA DEPOIMENTOS OU
CITAÇÕES SOBRE VOCÊ
Quem dita o exemplo: Rock Content,
com sua oferta de avaliação gratuita com
especialistas em marketing digital.
Em todas as suas landing pages, você
precisa estabelecer autoridade para que
seus visitantes se sintam confortáveis em
ser consumidores dos seus produtos ou
serviços. Você tem clientes que possam
dar depoimentos positivos sobre você? Ou
você foi mencionado por algum veículo
de notícias? Não deixe de incluir na sua
landing page!
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FALE DIRETAMENTE
COM O PÚBLICO DA
SUA LANDING PAGE
Quem dita o exemplo: Moskit, com seu guia
de CRM para iniciantes.
A Moskit é uma empresa de CRM
direcionada à um público bastante ocupado
onde “Tempo É Dinheiro”, por isso dizer que
as 33 páginas do ebook correspodem à 15
minutos de leitura é extremamente atraente!
O restante da landing page não fica para
trás, descreve claramente o conteúdo por
capítulos e os benefícios por meio de provas
sociais conhecidas nacionalmente, como a
Resultados Digitais.
*página criada com o editor de landing
page Unbounce
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MENOS CAMPOS NO SEU
FORMULÁRIO PODEM GERAR
MAIOR CONVERSÃO
Quem dita o exemplo: Supersonic, com
seu ebook sobre 25 dicas para aumentar
conversões.
Não é a toa que são a consultoria mais famosa
de CRO no Brasil. A Supersonic aplica todos
seus conhecimentos e práticas de otimização
de conversão em sua landing page de geração
de leads: clareza e persuasão no texto, lista
com bullets points para descrever o conteúdo
do ebook e um diferencial interessante, o uso
de uma seta (da mesma cor do CTA) guiando
a leitura do visitante para a conversão! E como
recusar preencher meu nome e email por um
conteúdo rico e gratuito, que aumentará minhas
conversões ainda hoje? Geralmente, formulários
com poucos campos geram maior conversão,
mas como falamos mais acima, o importante é
sempre testar e descobrir o que funciona melhor
para sua empresa.
*página criada com o editor de landing page
Unbounce
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INÚMERAS PROVAS
SOCIAIS - CREDIBILIDADE
NUNCA É DEMAIS!
Quem dita o exemplo: Apontador, com sua
página de geração de cliques.
Além de depoimentos sobre sua empresa,
existem outras maneiras de mostrar para os
seus visitantes que você é valorizado pelos
seus clientes.
O Apontador optou por dados quantitativos
ao enumerar a quantidade de mais de 7.5
milhões de clientes cadastrados e mais de
25 milhões de visualizações por mês, além
de usar dados qualitativos ao expor seus
clientes renomados e de alta credibilidade
social, como Vivo, Santander, booking.com,
Allianz e Senac, entre outros.
*página criada com o editor de landing
page Unbounce
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LOCALIZAÇÃO
ESTRATÉGICA DOS CTAS
EM PÁGINAS LONGAS
Quem dita o exemplo: Ativa investimento,
com sua página de geração de leads para
um curso online de investimento.
A Ativa Investimentos entende que
seus visitantes devem ver o botão
de CTA em todos os momentos
em uma landing page longa.
A localização dos CTAs foi estrategicamente
posicionada, inicialmente no formulário,
e novamente, com um segundo CTA que
pode ser visto tanto no meio da página após prova social quantitativa (+1 mil alunos
cadastrados) - quanto no topo, ao usar a
barra de rolagem até o final da página.
*página criada com o editor de landing
page Unbounce
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RELATÓRIOS, MÉTRICAS E ANÁLISE DE DADOS DE
LANDING PAGES

Qualquer campanha de marketing digital nunca está completa
sem relatórios e métricas. Mesmo se você fizer um ótimo
trabalho e landing pages incríveis, a análise de dados é o que
levará sua estratégia para o próximo nível.
Existem duas grandes vantagens em mensurar os resultados das
suas landing pages. A primeira é a otimização, da qual tratamos
no capítulo 3. Sem dados, é impossível saber o que otimizar e
como definir o sucesso de testes A/B na sua landing page.

Já a segunda vantagem o coloca em uma posição de confiança
dentro da sua empresa. Com números da sua landing page
em mãos, você é capaz de justificar gastos, investimentos e
prestar contas para o seu diretor ou gestor. Assim, você poderá
determinar o verdadeiro retorno sobre o investimento (ROI)
em uma landing page. Analisar métricas e fazer relatórios que
geram resultados para sua empresa pode parecer um processo
complicado no início. Siga as dicas abaixo para otimizar seu
processo de mensuração de landing pages!
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USE O GOOGLE ANALYTICS
O primeiro passo para começar a medir os resultados da sua landing page é instalar o código do Google
Analytics nela. Com ele, você será capaz de acompanhar o volume de tráfego na sua página, saber de onde
seus visitantes estão chegando, quanto tempo eles permanecem na sua página, entre outras métricas.
Assim, você poderá provar e refutar hipóteses sobre a performance da sua página.

MÉTRICAS BÁSICAS QUE VOCÊ DEVERIA ESTAR ACOMPANHANDO
O Google Analytics e sua ferramenta de criação de landing pages podem fornecer mais dados sobre seus
usuários do que você precisa. Para não se perder nesse caos de métricas, foque nos seguintes números:
## Número de visitas (pageviews) na landing page

## Novas leads geradas pelo preenchimento do
formulário

## Taxa de conversão - (Pessoas que preencheram o
formulário)/(Número de visitas)*100
## Novos clientes
## Quantidade total de pessoas que preencheram o
formulário
Não se esqueça de acompanhar e guardar esses números para que você possa utilizá-los de referência no
futuro e determinar o crescimento da sua estratégia.
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TENHA TRANSPARÊNCIA COM
SEUS RELATÓRIOS
Não guarde as métricas sobre as suas
landing pages apenas para você! Faça
relatórios mensais que possa compartilhar
com o maior número de pessoas na sua
empresa que se interessarem no assunto.
Seu sucesso pode inspirar vários times, e
o fracasso pode levar a feedbacks úteis de
pessoas que possam ter notado detalhes
que passaram despercebidos para você.

DOCUMENTE OS FEEDBACKS
DOS SEUS CLIENTES
Se você está coletando feedbacks dos
seus clientes sobre suas landing pages,
não deixe de documentá-los de maneira
simples e organizada. Além de ser um
material excelente para reuniões internas,
você pode usá-los nas suas próximas
campanhas como depoimentos que
aumentam sua credibilidade e confiança. Só
não se esqueça de pedir permissão antes
de publicar!

ACOMPANHE AS MÉTRICAS
DA SUA PÁGINA DE
CONFIRMAÇÃO
A página de confirmação, onde seus
usuários irão depois de clicar no CTA da
sua landing page, também é uma ótima
oportunidade de conversão. Caso você
decida incluir nessa página uma segunda
oferta, como avaliação gratuita com um
especialista, não esqueça de medir seus
resultados! As métricas principais da página
de confirmação devem ser as mesmas que
as da sua landing page, ou seja: volume
de tráfego, taxa de conversão, novas leads
geradas e novos clientes.
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5 RELATÓRIOS QUE PODEM
GERAR INSIGHTS INCRÍVEIS
SOBRE SUAS LANDING PAGES
Analisar a performance das suas
landing pages pode indicar os pontos
positivos e negativos da sua estratégia
de geração de leads. Assim, estudar as
métricas das suas landing pages pode
ajudá-lo a priorizar quais páginas ou
ofertas testar, melhorar e otimizar.
Muitos profissionais possuem dificuldade
em gerar insights a partir de métricas
que levarão a ações concretas. Por isso,
separamos para você 5 relatórios que
revolucionarão a otimização das suas
landing pages:
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1. QUAL É A EFICÁCIA DA SUA LANDING PAGE?
Se você acompanha o volume de tráfego na sua página e acha
que esse número está baixo, isso pode indicar que você não está
promovendo sua landing page o suficiente em canais como as
redes sociais, email e seu blog. Para solucionar esse problema,
promova sua landing page! Uma boa ideia é criar calls-to-action
que você possa usar no meio de um artigo de blog, como um
botão no seu site ou até mesmo em newsletters por email.
Caso gere tráfego suficiente na sua página mas sua taxa de
coversão não está satisfatória, sua landing page não está sendo
eficaz. De acordo com a Hubspot, uma landing page possui,
em média, uma taxa de conversão que varia entre 5% e 15%. Se
seu número estiver abaixo de 5%, você pode estar dificultando
a experiência do seu usuário na página. A única maneira de
identificar a causa de uma taxa de conversão baixa é fazendo
testes. Por isso, crie hipóteses sobre a qualidade da sua oferta
(ela está em sintonia com os interesses do seu público?),
o tamanho do seu formulário ou a clareza do seu texto em
demonstrar os benefícios da oferta.

2. O QUE TESTAR E OTIMIZAR?
Medir os resultados das suas landing pages também pode
ajudá-lo a priorizar testes e otimizações em landing pages que
não estão performando à altura.
Para começar, analise as suas melhores e piores páginas, e
compare-as às melhores práticas das quais falamos nesse
ebook. Além disso, compare e contraste os elementos das suas
páginas que possuem melhor performance com aquelas que
não convertem tão bem.
Suas melhores landing pages possuem elementos em comum,
como tamanho do formulário, design, escolha de imagem, tom
do texto e etc. Use essas semelhanças e diferenças para fazer
uma lista de variáveis que você pode testar no processo de
otimização das suas páginas com baixa performance.
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3. COMO ESTÁ A PERFORMANCE DAS
SUAS LANDING PAGES AO LONGO DO
TEMPO?
Entender como suas landing pages
performam com o passar do tempo pode
ajudá-lo a identificar ofertas que perdem
seu valor. Páginas que não estão agregando
resultados à sua estratégia de marketing
digital o auxiliam a fazer uma constante
manutenção de todas landing pages.
Existem algumas razões pelas quais certas
landing pages param de gerar resultados
com o passar do tempo. Se sua oferta for
passageira, como um webinar, por exemplo,
é natural que o número de conversões caiam.
Uma alternativa para que isso não aconteça
é atualizar sua página com a gravação do
webinar, podcast ou palestra ao vivo.

Se você possui uma landing page com
oferta de conteúdo que já não está gerando
conversões, pode ser que essa oferta não
seja perene. Alguns conteúdos possuem
sobrevida curta, tornando-se desatualizados
ou obsoletos. Portanto, atualize os ebooks
ou outros materiais ricos que tenham
perdido tráfego e conversões com o tempo.
Outra razão pela qual você possa estar
perdendo performance na sua landing page
é caso você tenha poucas ofertas no seu
site e esteja promovendo-as à exaustão.
Com o passar do tempo, a visibilidade
dessas ofertas já não será novidade para
o seu público e suas conversões cairão.
Para contornar essa situação, diversifique e
adicione novas ofertas ao seu site!
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4. QUAIS SÃO SUAS MELHORES OFERTAS?
A performance das suas landing pages está
diretamente relacionada à qualidade das suas
ofertas. Identificar as suas melhores landing
pages pode ajudar a determinar quais ofertas
possuem melhor performance na sua estratégia
de marketing em geral.
Para começar, divida suas ofertas em 2
categorias: tipos de oferta e tópicos. Quando
falamos em tipos de oferta, estamos nos
referindo ao formato - vídeo, webinar, ebook,
podcast, etc. Já os tópicos das ofertas são o
assunto do qual elas tratam.
Quando você analisar suas landing pages, dividaas em 2 categorias. Você consegue identificar
padrões entre landing pages com o mesmo
formato ou mesmo tópico? Alguns tópicos são
mais populares que outros? Seu público prefere
webinars mais que ebooks?
Essa análise revelará os melhores formatos e
tópicos de oferta para seu público. Use essas
informações para guiar sua criação de conteúdo
no futuro.

5. COMO SUAS LANDING PAGES ESTÃO
IMPACTANDO A RECEITA DA SUA EMPRESA?
Além de tipo de oferta e formato, existe uma
terceira maneira de classificar suas landing
pages, utilizando o ciclo de vendas.
Um dos insights mais poderosos sobre landing
pages é como elas impactam diretamente sua
geração de leads e vendas.
Para conduzir essa análise, separe as taxas de
conversão da sua landing page em duas partes:
qual landing page foi mais eficaz em converter
visitantes em leads, e qual foi mais eficaz em
converter leads em clientes.
Com esses números em mãos, você será capaz
de determinar quais ofertas são melhores para
geração de leads no topo de funil, e quais serão
mais eficazes no processo de consideração e
decisão para gerar clientes no fundo do funil.
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CONCLUSÃO
Landing pages são uma arma poderosa
na sua estratégia de marketing digital,
contribuindo com a geração e nutrição de
leads, assim como oportunidades de venda.
Aliada ao Marketing de Conteúdo,
esse pode ser o canal que estava
faltando para você promover conteúdos
incríveis para suas personas e coletar
informações que o ajudarão a gerar ainda
mais resultados constantemente.
Antes de começar sua estratégia, não
se esqueça que a criação e execução
de landing pages deve ser um processo
focado em métricas, testes e otimização.
Sem eles, você terá apenas uma
página que não gera conversões.
Boa sorte!

QUERO RECEBER UMA AVALIAÇÃO GRATUITA

A Unbounce desde 2009 inova o conceito e uso de landing pages
permitindo que profissionais de marketing criem, publiquem e façam
testes A/B em landing pages lindas e de alta conversão sem a ajuda de
desenvolvedores.
O editor de landing pages Unbounce capacita equipes de marketing e
agências digitais no desenvolvimento e crescimento dos seus negócios
com as melhores ferramentas de conversão do mundo.

A Rock Content é a empresa líder em marketing de conteúdo no mercado
brasileiro. Nós ajudamos marcas a se conectarem com seus clientes através
de conteúdo fantástico e blogs corporativos sem monotonia.
Através de nosso serviço de consultoria montamos estratégias de conteúdo
para nossos clientes que são executadas pelo nosso time de milhares de
escritores freelance qualificados.
Possuímos vários materiais educativos gratuitos e sempre temos algum
artigo interessante no blog do Marketing de Conteúdo.

